
 

 
 املادة: ختريج احلديث وقاعة حبث 2009/2010امتحان  نهائي عملي  )حاسوب( للفصل األول   غزة-جلامعة اإلسالميةا

 الزمن: نصف ساعة   (1)منوذج  كلـــية أصـــول الديـن
 قسم احلديـث الشريـف 

 
 

 ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب  َوَما َتْوفِيِقي إَِّلا بِاَّللاِ َعَلْيِه َتَوكا

 ن: .......................تاريخ االمتحا
 مدرس املادة: أمحد إدريس عودة

  .............................. الشعبة: .................... :الرقم الجامعي.  ..................................اسم الطالبة: .....

 (درجات 5)                                                                                           : أكملي اجلدول التايل: ولالسؤال األ
 2 عدد األحاديث الواردة في باب "رفع الصوت باألذان" عند أبي داود.  1
 3891 عدد أحاديث سنن الترمذي. 2
سناده ليس بالقوي". 3  14 عدد األحاديث التي قال فيها الترمذي: "حديث غريب وا 
 121 عدد األحاديث القدسية في السنن األربعة. 4
 4 عدد األحاديث الواردة في تفسير سورة الناس.  5
 4 عدد األحاديث القدسية الواردة في موضوع )الواليات الشرعية(. 6
 1 عدد السنن التقريرية التي رواها " الحسين بن حريث عن سفيان بن عيينة ".  7
 155 عدد األحاديث الموقوفة التي اتفق عليها البخاري ومسلم. 8
 577 .عدد زوائد الترمذي  9
 تزوج وصار له بها أهل مرادف كلمة " َتَأهََّل  ".  10

 (درجات 3)                                                     غات التي تليه: اي الفراقرئي احلديث ثم أكمل السؤال الثاني:
ُ َعْنُه َقاَل َشِهْدَنا ِبْنَت َرُسوِل َّللاَِّ  َهرْل ِفريُكْم  :َجاِلٌس َعَلى اْلَقْبرِر َفَرَأْيرُت َعْيَنْيرِه َترْدَمَعاِن َفَقرالَ  َوَرُسوُل َّللاَِّ  َعْن َأَنٍس َرِضَي َّللاَّ

  ...( الحديث.َة َفَقاَل َأُبو َطْلَحَة َأَناِمْن َأَحٍد َلْم ُيَقاِرْف اللَّْيلَ 
 …..…………………..…………………………….….. َخّرج الحديث السابق من أصحاب الكتب التسعة كل من: 1
 . " البنت " المقصودة في الحديث هي: .................................................................................2
 ……………..........………………………………………………………………………. موضوع الحديث: 3
 …........…………………..……………………………………………………... لطائف اإلسناد في الحديث: 4
 ……………………………………………………………………….. أرقام الحديث في الطبعات المختلفة هي: 5
 …………………………................................................................... يعتبر الحديث من السنن 6

   ( درجتان)                                        ي منت احلديث الذي تنطبق عليه املعطيات التالية:اكتب: السؤال الثالث
 ، وفيه كلمة: " قضى " ، وموضوعه: " الرقبى ".حديث اتفق عليه البخاري والترمذي، ورواه جابر بن عبد هللا 

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 مع دعائي للجميع بالنجاح والتوفيق،،،



 

 

 املادة: ختريج احلديث وقاعة حبث 2009/2010ي عملي  )حاسوب( للفصل األول  امتحان  نهائ غزة-اجلامعة اإلسالمية
 الزمن: نصف ساعة  (2)منوذج  كلـــية أصـــول الديـن

 قسم احلديـث الشريـف 
 

 
 ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب  َوَما َتْوفِيِقي إَِّلا بِاَّللاِ َعَلْيِه َتَوكا

 ....ن: ...................تاريخ االمتحا
 مدرس املادة: أمحد إدريس عودة

 .............................. الشعبة: .................... :الرقم الجامعي.  ..................................اسم الطالبة: .....

 (درجات 5)                                                                                           : أكملي اجلدول التايل: ولالسؤال األ
 1 عدد األحاديث الواردة في باب "المتيمم هل ينفخ فيهما" عند البخاري. 1
 1600 عدد أحاديث الثقات في سنن الترمذي. 2
 15 عدد األحاديث التي قال فيها الترمذي: "حديث ال يصح ". 3
 1878 ة.عدد األحاديث المتواترة في السنن األربع 4
 8 عدد األحاديث الواردة في تفسير سورة اإلخالص. 5
 1 عدد األحاديث القدسية الواردة في موضوع )منزلة العلماء(. 6
 1 عدد السنن التقريرية التي رواها " الحسين بن حريث عن مروان بن معاوية ". 7
 42 عدد األحاديث الموقوفة التي اتفق عليها مسلم وأبو داود. 8
 525 .دد زوائد النسائيع 9
 الجماعة ".  مرادف كلمة " ثَبةٌ  10

 (درجات 3)                                                     غات التي تليه: اي الفراقرئي احلديث ثم أكمل السؤال الثاني:
ُ َعْنُهَما َقاَل َقاَل النَِّبيُّ  َضراِع َمرا َيْحرُرُم ِمرْن النََّسرِب ِهرَي ِبْنرُت ِفي ِبنْ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ ِت َحْمَزَة اَل َتِحلُّ ِلي َيْحُرُم ِمرْن الرَّ

َضاَعةِ   (.  الحديث. َأِخي ِمْن الرَّ
 …..…………………..…………………………….….. َخّرج الحديث السابق من أصحاب الكتب التسعة كل من: 1
 ....................................................................... " البنت " المقصودة في الحديث هي: ...........2
 ………..........……………………………………………………………………………. موضوع الحديث: 3
 …........…………………..……………………………………………………... لطائف اإلسناد في الحديث: 4
 …………………………….…………………………………………. أرقام الحديث في الطبعات المختلفة هي: 5
 …………………………................................................................... يعتبر الحديث من السنن 6

  (  درجتان)                                       ي منت احلديث الذي تنطبق عليه املعطيات التالية: السؤال الثالث: اكتب
، وفيرره كلمررة: " قتلهررا "، وموضرروعه: " القررود بررين الترمررذي، ورواه أنررس بررن مالررض بررن النضررر حررديث اتفررق عليرره البخرراري و 

 النساء والرجال".
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 مع دعائي للجميع بالنجاح والتوفيق،،،


